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33n 

 

Colofon 

Dit is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark ‘Rie Mastenbroek ‘ Mosweg, Almere.  

Postbus 1644, 1300 BP Almere. Telefoon clubhuis 036-5339510.  

Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Lelystad, nr. 39045172.  

Bank/IBAN nr: NL12RABO0173613349    

 

Bestuur & Commissies 

 

Voorzitter  Michèle van den Assem-Renting     

  voorzitter@koriandertennis.nl 

 

Secretaris   Ronald van Velzen      

  secretaris@koriandertennis.nl 

        

Penningmeester Peter Vallentin      

  penningmeester@koriandertennis.nl  

     

Bestuursleden Wally Robijn 

  Frans Blaas 

  Sander London  

 

Ledenadministratie Evert-Jan Peters 

  ledenadministratie@koriandertennis.nl 

 

Jeugdcommissie Thomas Roskam      

  jc@koriandertennis.nl 

 

Parkcommissie Henk Gietman 

 

Clubhuiscommissie Gerda van Eijk/ Peter Sonneveld 

clubhuiscommissie@koriandertennis.nl   

    

Bardiensten Patty van den Assem/Sandra Zegers 

  Bardiensten@koriandertennis.nl 

 

Competitie Senioren Marco Jansen 

   Jeugd jeugdcomp@koriandertennis.nl 

   

Redactie  Rob Visser       

  koriandermix@koriandertennis.nl  

 

‘Open Koriander’ Michele van den Assem-Renting 

  Open-koriander@koriandertennis.nl  

 

Weekend Dubbel Monique Katuin 

  weekenddubbel@koriandertennis.nl 

     

Clubkampioen- Paul Straub 

schappen  clubkampioenschappen@koriandertennis.nl 

 

Tennisleraren Alexa de Bont  06-2639 0393 

  Pearl Wong a Sang 06-5230 5737 

 

 

 

 

 

 

versie:   oktober 2019 

website: www.koriandertennis.nl           

Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl  

 
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december 2019 bij de 

Ledenadministratie en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door onze ledenadministratie.  

 Privacyverklaring: https://www.koriandertennis.nl/live/informatie/privacyverklaring  

 

Korianderwijzer  

Secretariaat 

Postbus 1644, 1300 BP Almere 

 

Commissieleden: 
 

Redactie & Website 

Rinus Verveer [redacteur] 

Marry Renting (redacteur)  

Erik Beukenkamp [webmaster] 

webmaster@koriandertennis.nl  
 

Parkcommissie 

Bertus de Graaf, Willem Moreels, Wilfred 

Sturm en Ingrid Visser 

 

Jeugdcommissie 

Donja Wolleswinkel en Irma Schippereijn 

 

Clubhuiscommissie  

Marry Outshoorn, Ineke de Graaf 

 

‘Open Koriander’ Commissie 

Monique Katuin, Wally Robijn, Annelies 

Heijne en Karin Rijkers 

 

‘Clubkampioenschappen’ Commissie 

Petra Lentjes, Frans Blaas  en Caroline 

Straub 

 

‘Het Nieuwe Korrie’ Commissie 

Ciska Vlietstra, Saskia Lim 

 

‘Niet Bang voor een Beetje Kou’  

Maybritt van Velzen, Ronald van Velzen 

en Michèle van den Assem-Renting 

 

Weekend dubbel Koriander 

Astrid Wolleswinkel, Laura Diel en Sonny 

Beers 

 

Herfstjeugdtoernooi 

Sonny Beers, Lionel, Jim en Jennie 

Lachman 

 

Sleuteladressen 

Mosweg 31, Mosweg 33, Klaverweg 55 
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Van de redactie  
 

Dit is onze herfsteditie: van harte welkom!  

 

Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar, misschien wel 

definitef het laatste nummer. Zie de enquete van het bestuur 

in dit blad. In elk geval nu nog een blad met leuke weetjes en 

mededelingen. 

Veel leesplezier gewenst. 

 

Redactie Koriandermix. 

 

Nieuwe leden  
 

We verwelkomen ook nu weer veel nieuwe Korianderleden: 

 

Kim  Nolte Dag John Blom Senior 

Dinant van Koeveringe Junior Wilma Bredewold Senior 

Sayen  Tielle Junior Vignesh Damodharan Senior 

Tycho  Timmerman Junior Susham Ghose Senior 

Chiamaka Edeh Pupil Aman Kochar Senior 

Dean van Kammen Pupil Santash Kotkar Senior 

Dylan van Kammen Pupil Sa Chin Mukesh Senior 

Mila  Kean Pupil Leonard Rivelinho Senior 

Cas  Meijer Pupil Kees Siers Senior 

Alessandra Romanov Pupil Ravi Singh Senior 

     Gregor Woreel Student 

 
 
 

In dit nummer: 
 

Van de redactie 3  Notulen ALV 10 

Nieuwe leden 3  NietBangVoorEenBeetjeKou 12 

De voorzitter 5  De Jeugd bij TV Koriander 13 

Ladiewsnight verslag 6  Koriandermix 14 

Open herfst jeugd toernooi 7  CK en vrijwilligersevenement 15 

Vrienden van de Koriander 7  KNLTB competitie 2020 16 

Contributie-inning 2020 8  Ledverlichting  18 

Klaverjassen 9  Nagekomen bericht 19 

   Jaarkalender 20 
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Van de voorzitter 
 

 

Tijdens het schrijven van dit stukje is de zomervakantie alweer ten 

einde. Ik hoop dat iedereen een hele fijne zomervakantie heeft gehad 

en nu weer volop energie heeft om de vakantie kilootjes eraf te 

tennissen. 

 

Tijdens de vakantie heeft het thuisblijverstoernooi weer 3 leuke 

zaterdagavonden beleefd. Met meer dan 30 deelnemers per avond 

was dit weer een geslaagd toernooi, met als afsluiting op de laatste 

zaterdagavond  zang en gitaarspel van Florian en Daniel Sonneveld. 

 

De Tossavond op vrijdag ging ook gewoon door, daar was het tijdens de vakantie wat rustiger, maar nu 

de vakantie ten einde is zijn jullie allemaal weer welkom op deze avonden. 

 

Het eerste evenement wat er op de kalender staat zijn de Clubkampioenschappen van 31 augustus tot 8 

september, tot onze verbazing hebben zich hiervoor maar een klein aantal leden ingeschreven. 

Waarom komt deze tendens toch elk jaar weer terug,? Leeft het niet meer onder de mensen om zich te 

meten met hun clubmaten? Gelukkig zijn de Clubkampioenschappen door gegaan en hebben wij alle 

categorieen kunnen spelen, elders in het clublad het verslag hiervan. Wij hopen dat de commissie voor 

het volgend jaar meer inschrijvingen zal ontvangen, ook in de hogere categorien zijn er toch wel een 

aantal leden die zich kunnen opgeven. 

 

De jaarlijkse vrijwilligersdag is op 7 september, dit viel gelijk met de finaledag van de 

Clubkampioenschappen, het was gezellig druk en het buffet van Pallas Athene was voortreffelijk, dus ik 

hoop dat wij als bestuur de vrijwilligers goed in het zonnetje hebben gezet. 

 

De najaarscompetitie is alweer in volle gang, met een groot aantal inschrijvingen dit jaar op de 

vrijdagavond (10 teams) hebben wij naar een alternatief gezocht om geen teams te hoeven 

teleurstellen. 5 teams thuis dat is teveel en daar hebben wij de capaciteit ook niet voor. 

LTC Waterwijk heeft zijn banen beschikbaar gesteld om daar te spelen, dit betekent dat er per 

vrijdagavond 2 teams bij Waterwijk hun thuiswedstrijden zullen spelen. Uiteraard word dit eerlijk 

gedaan en zal elk team 1 of 2 keer moeten uitwijken naar LTC Waterwijk. 

 

Op 14 oktober zal het Open Koriander Herfst Jeugdtoernooi beginnen, wij kunnen bij dit toernooi nog 

heel wat helpende handjes gebruiken. Voelt u hier iets voor meld u zich dan aan via 

voorzitter@koriandertennis.nl of spreek een van de bestuursleden aan op de tennisbaan. 

 

Vanaf 1 november gaan we weer beginnen met Niet Bang Voor Een Beetje Kou. Wil je hieraan meedoen 

meld je dan aan via nbvebk@koriandertennis.nl  

 

Wij zijn nog steeds heel benieuwd of er onder onze leden nog ideeën zijn voor verbetering van het park, 

b.v aankleding clubhuis, speelattributen voor de kinderen, of misschien wel Padelbanen (leeft dit onder 

de leden)etc. 

Als er ideeën zijn of op- en aanmerking dan kan je dit via info@koriandertennis.nl kenbaar maken en wij 

zullen deze dan zeker bespreken en onderzoeken of wij hier wat mee kunnen doen. 

 

 

Michèle van den Assem – Renting 

voorzitter@koriandertennis.nl 
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Ladiesnight 14 september 2019 

 
Om half 7 worden de dames op het sportpark verwacht en na hun inschrijfgeld betaald te hebben 

krijgen ze van de heren: Jop, Paul, Ronald en Wally  een heerlijk kopje koffie of thee en een stukje 

appeltaart met slagroom. 22 koppels, een 

prachtige opkomst en gelijk alweer een 

gezellige boel.  

 

In de serre staan de dames van JOIN 

Sport en Style & Fun Events met hun 

kleding en daar word druk gezocht naar 

een nieuwe aankoop. Dit gaat de hele 

avond door. Om 7 uur starten de 

wedstrijden, na een kort woordje, van 

onze voorzitster Michele. 

 

Op de banen gaat het er serieus aan toe 

en we zien hele leuke wedstrijden. De 

sfeer is goed.  

 

Deze avond wordt de inwendige mens ook niet vergeten en de heren verzorgen ons fantastisch. Het ene 

lekkere hapje na het andere wordt rondgebracht. 

 

Ook hebben we heerlijke muziek, van de gebroeders Sonneveld, op de achtergrond en wordt er later 

geweldig meegezongen.  

 

Om half 11 zijn de wedstrijden 

afgelopen en is er dit jaar zelfs een 

loterij met leuke en mooie prijzen, 

aangeboden door J & K sport, met als 

grote prijs een cadeaubon van JOIN 

Sport. 

  

Helaas niet voor iedereen, (we 

hadden niet genoeg prijsjes),maar 

het is voor 

de lol.  

 

Daarna volgt de prijsuitreiking. 

Als winnaars kwamen ook dit jaar Jennifer en Marion uit de bus. Een mooi 

cadeau van Style & Fun Events was hun prijs. Dus dames dat wordt trainen om 

deze meiden volgend jaar te verslaan. 

 

De troostprijs was voor Michele en Nel. 

 

Zo kwam er een einde aan het sportieve gedeelte en begon de nazit. Wij 

willen alle dames bedanken voor hun gezelligheid en hopen jullie volgend 

jaar in nog grotere getalen terug te zien. 

 

Michele, Marry en Anneke willen de mannen heel hartelijk danken voor hun inzet. Het was weer 

geweldig. 
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Pallas Open Herfst Jeugd Toernooi 
 

 

Willen jullie de volgende data alvast reserveren in jullie agenda ? 

Het zal jammer zijn als je dit spetterende evenement moet missen. 

 

Het toernooi zal plaats vinden van zaterdag (voorweekend) 19 oktober tot en met 27 oktober 2019 bij 

tennisvereniging Koriander. Op de woensdag zullen er weer pannenkoeken gebakken worden en door 

de hele week zullen er leuke activiteiten zijn voor de kinderen.  

 

Inschrijven kan via www.toernooi.nl 

Doe dit wel voor 13 oktober 2019. 

 

Wij hopen dat jij er ook bij bent, zodat we er weer een geslaagd herfsttoernooi van kunnen maken. 

 

  

 
 

 

Vrienden van TV Koriander 

Namens de Vrienden van TV Koriander willen wij iedereen bedanken voor hun bijdrage. Nagenoeg 

iedereen heeft ook dit jaar de geldelijke ondersteuning weer voortgezet en hebben wij zelfs weer een 

redelijk aantal nieuwe vrienden mogen verwelkomen. 

 

De bankjes staan nog steeds prachtig op de banen en we zijn hard aan het nadenken op welke wijze wij 

het geld dit jaar kunnen besteden. Eerlijk gezegd zijn wij er nog niet helemaal uit en hopen dan ook dat 

er iemand opstaat met een fantastisch idee. 

Stuur dan een mailtje naar vrienden@koriandertennis.nl 

Ook in 2020 willen wij doorgaan met de Vrienden van TV Koriander. Alle opbrengsten komen, in overleg 

met het bestuur, voor 100% ten goede aan alles op of om de banen, dus niet aan toernooien of prijzen. 

Met sportieve groet,  

Commissie Vrienden van TV Koriander  

 

Rob de Vries en Wally Robijn 
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Wijziging contributie-inning 2020  

Beste leden, m.i.v. het tennisseizoen 2020 gaan we over op een andere manier van contributie inning. 

Wij maken daarvoor gebruik van Club Collect, een initiatief dat in samenwerking met de KNLTB tot stand 

gekomen is. 

De nieuwe manier van contributie inning geeft lagere kosten voor de vereniging en biedt goede 

administratieve ondersteuning en voldoet aan de privacy wetgeving. 

De grootste verandering voor de leden is dat we in principe geen contributienota’s per post gaan 

versturen, maar in plaats daarvan per mail. 

Voor leden die dat liever niet willen bestaat ook de mogelijkheid om een sms te ontvangen en als dat 

ook ongewenst is kan het ook nog per brief. 

Vanwege de hoge portokosten heeft de laatste oplossing niet onze voorkeur. 

Een belangrijke voorwaarde om onze administratie zo efficiënt mogelijk in te richten is dat de informatie 

in onze ledenadministratie altijd actueel is. 

Wij hebben een actueel e-mail adres nodig en een actueel 06-nummer. 

Het voordeel van een actueel e-mail adres is dat u ook altijd de Koriander-nieuwsbrieven zult 

ontvangen. 

Heeft u recent een nieuw 06-nummer gekregen en/of een nieuw e-mail adres, geef dit dan svp door aan 

ledenadministratie@koriandertennis.nl  

 

Heeft u vragen ?  

Stuur een mail naar penningmeester@koriandertennis.nl 

 

Peter Vallentin 

Penningmeester 
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Klaverjassen 

 

 

Zoals jullie weten heeft Robin Neering het stokje 

overgedragen en mag ik (met ondersteuning) deze zware 

taak op mij nemen. Omdat klaarblijkelijk nog niet bij 

iedereen de speeldata bekend zijn hierbij een overzicht van de speelavonden: 

 

Vrijdag 01 november 

Vrijdag 15 november 

Vrijdag 29 november 

Vrijdag 13 december 

Zaterdag 21 december (Kerstklaverjas) 

Vrijdag 10 januari 

Vrijdag 24 januari 

Vrijdag 07 februari 

Vrijdag 21 februari 

Vrijdag 06 maart 

Vrijdag 20 maart 

 

We hebben getracht de avonden zoveel mogelijk af te stemmen op de uitwedstrijden van Almere City, 

zodat de seizoenkaarthouders (waaronder ikzelf) gezellig aanwezig kunnen zijn.  

 

Uiteraard hopen wij jullie allemaal weer te mogen zien op de 1e speelavond. Natuurlijk hopen wij dat 

ook nieuwe enthousiastelingen 

 

Verder wil ik jullie allemaal een tip meegeven........download de knltb clubapp, daar vind je veel 

informatie terug zoals de clubagenda, bardiensten en leuke nieuwsfeitjes. 

  

Groet Wally 
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Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 

26 maart 2019  
 

Aanwezig: 34 stemgerechtigde leden; 2 leden zijn afwezig met kennisgeving. 

 

1. Opening 

De voorzitter Michele van den Assem opent de vergadering om 20.31 uur. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen aanpassingen aan de agenda. 

 

4. Binnengekomen en verzonden post 

Geen bijzonderheden te melden. 

 

5. Besluitvorming verslag algemene vergaderingen d.d. 20 november 2018. 

Het verslag wordt akkoord bevonden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

6. Jubilarissen 

Karin en Ad Rijkers en Wim van Doesburg worden gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap met een speldje en 

een mooie bos bloemen.  De speldjes voor de niet-aanwezige jubilarissen, Peter Bottema, Manon Rijkers en 

Renate Vlietstra worden later uitgereikt of toegestuurd. 

 

7. Jaarrekening 2018 

Paul van der Heijdt presenteert de jaarrekening 2018. Resultaat is €7.600 positief, onder meer  door hogere 

kantineomzet en een toename van de sponsoring. Aan de kostenkant zijn alleen de bestuurs- en de parkkosten 

hoger.  

Vragen: Wim van Doesburg: restaantal certificaten is hoger als het aantal jaar dat de Rabobank lening loopt; 

antwoord: laatste jaar worden er meer certificaten uitgeloot. 

Marry Oudshoorn: schoonmaak clubhuis: begroting clubhuis is lager dan de werkelijkheid. 

Albert Greeve: hoge kosten redactiecommissie; antwoord voor beide vragen: hier zal nog naar gekeken worden. 

  

8. Verslag Kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie heeft niets toe te voegen aan de jaarrekening. De jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd 

en aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.    

Paul van der Heijdt en de kascontrolecommissie worden met een bos bloemen bedankt voor hun inspanningen. 

Voor 2019 dezelfde kascontrolecommissie.  

 

9. Benoeming bestuursleden 

Peter Vallentin wordt met algemene stemmen gekozen tot penningmeester. Hij geeft aan dat hij Ad Rijkers als 

ondersteuning heeft en dat Jop van Breugel ondersteuning blijft bieden bij het administreren. Ook geeft hij aan dat 

hij enthousiast wordt van het huidige bestuur. 

 

10. Rondvraag 

Rob de Vries: kan de website geactualiseerd worden? 

Antw: daar wordt aan gewerkt, o.a. met de hulp van Cora Vlietstra. 
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11. Sluiting 

Michele sluit de vergadering om 21:11 uur met dank voor de inbreng en nodigt de aanwezigen nog uit voor een 

drankje aan de bar. 

 

de voorzitter,     de secretaris,  

M. v. d. Assem     R. van Velzen 

 

 

 

Uitnodiging  
 

voor het bijwonen van de ledenvergadering van T.V. Koriander 

 

Te houden op  dinsdag, 26 november 2019 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10,  

 

tel. 533 95 10 

 

A g e n d a 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen agenda voor deze vergadering 

 

4. Binnengekomen en verzonden post 

 

5. Verslag algemene vergadering d.d. 26 maart 2019 (elders in deze KorianderMix) 

 

6. Begroting 2020 

 

7. Contributie-inning 2020 

 

8. Benoeming Kascontrolecommissie. 

 

9. Uitloting supportersleningcertificaten. 

 

10. Werkgroep LED-verlichting 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 

 

 

De secretaris, 

 

Ronald van Velzen 

 

Indien op het aangegeven aanvangstijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn wordt 

deze vergadering verdaagd naar 26 november 2019 om 20.45 uur met dezelfde agenda  
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NietBangVoorEenBeetjeKou 
 

Beste Tennisvrienden, 

 

Het is weer zover, het winterseizoen gaat weer beginnen en dat is het startsein voor NBVEBK ! 

Geef je snel op voor dit leuke evenement ook als je nog niet zolang tennist, deze avonden zijn er juist 

voor om op een leuke manier het tennis onder de knie te krijgen en op deze manier leer je ook andere 

leden kennen. 

 

Wij zijn gestart op donderdag 3 oktober  om 19.30 uur. 

 

Je kan je nog aanmelden via het emailadres nbvebk@koriandertennis.nl 

 

Zet in je email je naam, speelsterkte, email-adres en telefoonnummer. 

 

Hoe werkt het ook alweer? 

- Je geeft je op door een mail te sturen naar bovenstaand email-adres 

- Als je een keer niet kan/wil of pas na een bepaalde tijd: melden voor woensdag 17:00 uur op 

bovenstaand email-adres 

- Woensdagavond krijg je een mail met de indeling en zie je dus ook, hoe laat je wordt verwacht 

op het tennispark; we spelen twee keer 45 minuten. Als er meer deelnemers als beschikbare 

banen zijn, maken we 2 poules, dus zit er 45 minuten tussen je 2 partijen, anders gaan we na 

een korte pauze gewoon door. 

- Indeling: in ieder geval 1 partij wordt er op sterkte ingedeeld, de tweede is wisselend. 

 

Er zijn aan deze avonden geen kosten verbonden, maar er staat op de bar een blik waar je 

een kleine bijdrage in kan storten, hiervan kunnen wij dan weer lekkere versnaperingen  

kopen om die tijdens de avonden op tafel te zetten zodat we ook nog gezellig kunnen nazitten na het 

tennissen. 

Wij hopen dat jullie je snel zullen opgeven, wij hebben er in ieder geval  veel zin in. 

 

Groeten, 

Ronald en Michele  
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De Jeugd bij TV Koriander 
 

Het jaar vordert al weer snel en we zijn met het bestuur alweer bezig de begroting voor volgend jaar op 

orde te krijgen. Ik ben bij het bestuur als Algemeen bestuurslid waar ik me o.m. mag inzetten voor de 

jeugd.  

 

Ik heb daarbij leuk contact met allerlei interessante mensen binnen en buiten de club waarbij ik 

verschillende ideeën op doe, ik vind dat erg leuk. We zijn met het bestuur bezig om voor de jeugd een 

beter sportklimaat te creëren omdat onze jeugd dat verdient.  

 

Feitje: Wist u bijvoorbeeld dat TV Koriander in Almere de tennisclub is met het meeste aantal 

jeugdleden? Op 24 September telden wij 60 Pupillen en 114 junioren en dat is best iets om trots op te 

zijn. 

 

We hebben de afgelopen jaren het bij de jeugd steeds met een kleine begroting gedaan, dat was voor 

de activiteiten meestal toereikend maar met het organiseren van de jeugdcompetitie en de plannen 

voor volgend jaar zal dat niet meer toereikend zijn. De jeugdcompetitie is de afgelopen jaren steeds 

georganiseerd door de tennisjuffen Alexa en Pearl die dat steeds geweldig hebben gedaan maar het is 

echter zo dat de jeugdcompetitie niet onder de werkzaamheden van de tennisschool valt maar dat dat 

bij de club hoort en omdat we voor die werkzaamheden nog geen vrijwilligers hebben gevonden zullen 

we die uren van de tennisjuffen moeten compenseren. 

 

Wij zijn dus nog steeds opzoek naar vrijwilligers die dat op zich zouden willen nemen. We zullen deze 

vrijwilligers niet onbegeleid de baan op sturen dus lijkt het je leuk om dat te doen meldt je dan op 

JC@koriandertennis.nl   

 

We hebben voor volgend jaar plannen om met de Tenniscollege een jeugdselectie op te zetten. Hierin 

gaan we jeugdleden uitnodigen om hun tennistalent verder te ontplooien binnen de selectie door 

middel van extra trainingen en dergelijke, TV Koriander en het Tenniscollege gaan daarin investeren, 

daar staat voor de selectieleden natuurlijk ook wat tegenover zoals bijvoorbeeld verplicht deelnemen 

aan een aantal toernooien, helpen bij de club met bijvoorbeeld de jeugdcompetitie. 

 

We hopen de club TV Koriander te profileren niet alleen als senioren club maar ook als jeugdclub. 

We wensen jullie een gezond sportief 4e kwartaal en hopen jullie regelmatig bij de club te mogen 

begroeten. 

 

Namens het bestuur, 

Sander London  
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Koriandermix 
 

 

De afgelopen maanden hebben wij van verschillende mensen op de club de vraag gekregen of er nog 

wel behoefte is aan een papieren versie van De Koriandermix. Wij als bestuur zijn zeker niet doof voor 

dergelijke signalen en hebben dit dan ook gezamenlijk besproken. 

 

Oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt is zeker geen optie, maar wij moeten onze ogen niet 

sluiten voor de veranderende maatschappij en de wijze waarop communiceren met en naar elkaar 

heden ten dage plaatsvindt. 

   

Het verspreiden van nieuws(feiten) kan namelijk ook op andere wijze geschieden.  

Denk hierbij aan o.a. de website, facebook, nieuwsbrieven en de clubapp. 

 

Een aantal zaken die voor verandering pleiten zijn o.a.: 

- Makkelijk en snel te versturen 

- Mogelijkheid om de nieuwsbrieven persoonlijk te maken 

- Kleurenfoto’s van evenementen 

- Duurzaam (geen onnodige kopieën) 

- Kostenbesparend 

 

Om het laatste punt eruit te halen, hebben wij onszelf de vraag gesteld of de kosten die hiermee 

gepaard gaan nog wel in verhouding staan tot het leesplezier of dat het wellicht verstandiger is om deze 

gelden op een andere manier te besteden. 

 

Wij zijn reuze benieuwd naar jullie reacties en input, zodat wij hier op niet al te lange termijn een 

beslissing over kunnen nemen en dit voorleggen in de ALV. 

 

Je kunt je reacties voor 25 oktober mailen naar secretaris@koriandertennis.nl  

 

Bestuur TV Koriander 
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Clubkampioenschappen en vrijwilligersevenement 

 
De eerste week van september hebben we onze clubkampioenschappen gehouden.  

Het was een gezellig en sportief toernooi. 

 

 Er waren 47 inschrijvingen voor 58 onderdelen waardoor we 12 poules in verschillende categorieën 

konden formeren. In totaal zijn er van maandag t/m zaterdag 56 wedstrijden gespeeld.  

Dat was genoeg om het toernooi te laten doorgaan, maar veel minder dan we hadden gehoopt.  

 

Op de finaledag waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor een heerlijk Grieks buffet van onze sponsor 

Pallas Athene met bijbehorende drankjes. Daarmee werden de clubkampioenschappen zeer geslaagd 

afgesloten. 

 

Het bestuur van TV Koriander wil met ingang van 2020 de clubkampioenschappen nieuw leven inblazen. 

Daarvoor hebben we jullie inbreng nodig. 

 

Wij willen jullie een drietal vragen stellen: 

 

1) Wat is er voor nodig om jou mee te laten doen aan de clubkampioenschappen ? 

 

2) Als je mag kiezen wanneer de clubkampioenschappen gehouden worden, waar gaat dan jouw 

voorkeur naar uit ? 

a. In maart vóór de voorjaarscompetitie  

b. In juni na de voorjaarscompetitie 

c. In september na de zomervakantie 

 

3) Zou jij willen meehelpen om de clubkampioenschappen te organiseren ? 

a. Ja met de voorbereiding 

b. Ja met tafeldiensten 

c. Ja met bardiensten 

d. Ja met het verzorgen van maaltijden 

e. Nee ik ben te druk met andere zaken 

 

Wij ontvangen jullie reacties heel graag per mail: clubkampioenschappen@koriandertennis.nl 

 

 

Bestuur TV Koriander 
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KNLTB Competitie 2020 (senioren) 
 

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is weer opengesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven kan t/m 17 november 2019 via de mail.  

 

VOL=VOL (let op volledigheid van de gegevens). 

De waarschijnlijke speeldata zijn te vinden op de site van de KNLTB (www.knltb.nl). 

In de volgende categorieën kan worden ingeschreven mits deze hetzelfde blijven. 

De KNLTB heeft nog niets doorgegeven van eventuele veranderingen bij het maken van dit 

stukje. Verdere informatie volgt dan nog (als er iets is gewijzigd). 

 

DINSDAG(district): 

Dames 17+ enkel (4xDE en 2xDD) of Dames 17+ dubbel (4xDD) 

DONDERDAG(district): 

Dames 17+ dubbel (4xDD) 

VRIJDAG(District): 

Herendubbel 50+ (4xHD) of Gemengddubbel 50+ (DD,HD en 2xGD) (vrijdagmorgen) 

Gemengddubbel 17+ of 35+(DD,HD en 2xGD) of Herendubbel 17+ of 35+ (4xHD) of 

Damesdubbel 17+ of 35+(4xDD) dit zijn categorieën die op teamgemiddelde worden ingedeeld 

(vrijdagavond 19.00 uur). 

ZATERDAG(district): 

Heren 17+ (4xHE en 2xHD), Heren 17+ (4xHD) of Dames 17+ (4xDE en 2xDD), Dames 17+ (4xDD) 

of  Gemengd 17+ (DE,HE,DD,HD en GD), Gemengd 17+ (DD,HD en 2xGD) of Heren 35+ (4xHE en 

2xHD) 

of Gemengd 35+ (DE,HE,DD,HD en GD) of  Gem. dub.25+ zat.avond (DD,HD en 2xGD).  

 

ZONDAG(landelijk): 

Dames (4xDE en 2xDD) of (4xDD) 

Heren (4xHE en 2xHD) of (4xHD) of Heren 35+ (4xHE en 2xHD) 

Gemengd (2xDE, 2xHE, DD, HD en 2xGD) 

of Gemengd 35+ (DE,HE,DD,HD,GD) of (DD, HD en 2xGD).  

Instapcompetitie(8/9-spelers) Zondagmiddag(Beginnende competitiespelers (cat. 8/9) vanaf 

17+(2x dubbel en alle combinaties mogelijk (bijv. twee vrouwen tegen 1 man en 1 vrouw).    
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Telt niet mee voor je speelsterkte (DSS) en beslissende wedstrijdtiebreak als 3de set + bij een 

stand van 40-40 beslissend punt). 

 

Tussen de haakjes ( ) staan de te spelen partijen waarbij DE=dames enkel, HE= heren enkel, 

DD=dames dubbel, HD=heren dubbel en GD=gemengd dubbel. 

 

Er zijn een aantal regels dat gehanteerd worden bij het samenstellen van de teams. 

 

- Afhankelijk van het aantal beschikbare banen voor de competitie op zowel vrijdag, 

zaterdag als zondag wordt met inachtneming van de KNLTB regels het maximaal aantal 

teams vastgesteld.  

- De leden kunnen zich inschrijven t/m 17 november 2019 via een mail naar 

marco.jansen@abbott.com onder vermelding van categoriesoort(let op er 2 soorten zijn 

b.v. alleen dubbels), bondsnummer, speelsterkte en eventuele teamleden. De 

aanvoerder moet worden vermeld en zijn of haar telefoonnummer dat op Internet zal 

worden vermeld i.v.m. de bezoekende vereniging. Een ontvangstbevestiging van de 

inschrijving zal worden terug gemaild. In de praktijk zijn individuele inschrijvingen 

moeilijk in te delen bij bestaande teams. Zelf een nieuw team samenstellen kan altijd 

maar is afhankelijk van de hoeveelheid ingeschreven teams.   

- Bij over inschrijving beslist de Technische Commissie (in samenspraak met het 

bestuurslid dat de TC in portefeuille heeft) welke spelers geselecteerd worden en welke 

af vallen. Afvallers worden op de reservelijst geplaatst. 

- De kosten voor de competitie worden per competitiesoort vastgesteld. 

 

Inschrijven voor de competitie, daar moet u goed over nadenken. U gaat in teamverband 

spelen en gaat hiermee een verplichting aan met andere teamleden. Als u zich opgeeft voor de 

competitie gaan wij ervan uit dat u zeven weken kunt spelen. Is dit niet zo en u geeft zich als 

team op houdt u er dan rekening mee dat er meer mensen in het team zitten. Bij eventuele 

terugtrekking van een team zonder geldige reden kunnen er sancties uit voortvloeien voor één 

of meerdere teamleden. De TC beslist hierover samen met het bestuur. Hopelijk is dat allemaal 

niet nodig en gaan we een leuke en gezellige competitie spelen. 

 

Verplichte bardiensten voor competitiespelers: Het zal gaan als het afgelopen seizoen. 

Als een speeldag geheel of gedeeltelijk verregend zal hetzelfde team op de inhaaldag de 

bardienst moeten draaien. 

De zaterdag competitiespelers zullen de bardiensten op vrijdag of zondag gaan invullen en de 

zondag competitiespelers zullen dat op vrijdag of zaterdag doen of anders in overleg. Net als 

ieder jaar geldt dat de bardiensten afgesproken moeten zijn voordat de competitiespullen 

uitgereikt worden op de infoavond ergens eind maart 2020.  

De aanvoerders zullen daar een mail over krijgen. 

 

Mocht u nog vragen hebben over de competitie dan kunt u contact met mij opnemen 

Marco Jansen, 06-15835626 of stuur een mailtje. 

 

De Technische Commissie. 
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Ledverlichting op onze tennisbanen ? 
 

 
 
Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben, loopt onze baanverlichting op zijn laatste benen.  

Steeds vaker ervaren wij verstoringen en moeten er reparaties verricht worden. 

 

Om die reden wil het bestuur gaan onderzoeken of we onze huidige lichtinstallatie kunnen gaan 

vervangen. Gelet op de ontwikkelingen in verlichting van sportaccommodaties ligt het voor de hand om 

Ledverlichting te gaan installeren.  

 

Het bestuur wil een werkgroep in het leven roepen om in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 

onderzoek te gaan doen naar Ledverlichting. 

Belangrijke selectiecriteria zullen zijn: 

- Bedrag van de investering 

- Kwaliteit van de verlichting (testen d.m.v. proefspelen bij andere verenigingen) 

- Energiekosten 

De werkgroep zal een voorstel doen aan het bestuur en als het financieel haalbaar is, zal het bestuur het 

voorstel voorleggen aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2020 of november 

2020. 

 

Voor de werkgroep zijn wij op zoek naar leden die affiniteit met het onderwerp hebben of anderszins 

een bijdrage kunnen en willen leveren. Heb je verstand van elektriciteit, inkoop, beoordelen van 

juridische stukken, financiën …., meld je dan s.v.p. aan. Je bent uiteraard ook van harte welkom als jij als 

lid wil mee beoordelen met welke lichtsoorten je prettig kunt tennissen.  

 

Aanmeldingen voor de werkgroep ontvangen wij graag vóór 15 oktober a.s. 

 

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar secretaris@koriandertennis.nl 

Bestuur TV Koriander 
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Nagekomen bericht, voor ons vorige nummer 

 

 

Net hebben wij met ons Oranje team de voorjaarscompetitie weer afgesloten.  

Het is nu het 2e seizoen dat er in Oranje gespeeld wordt en heel leuk om te zien hoe enorm ze gegroeid 

zijn in het spelen. Er werden erge mooie en lange rally’s gespeeld en met als resultaat dat er veel 

partijen gewonnen werden.  

En zelfs op dagniveau de 1e waren in de poule ���� Ook het weer speelde goed mee en hebben we vaak 

genoeg een zonnige speeldag gehad.  

We kunnen dus zeggen dat we een geslaagde competitie achter de rug hebben.   

Goed gedaan toppers !!!  

Op naar de najaarscompetitie met hopelijk weer net zulke mooie wedstrijden 
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Jaarkalender 
 

SEPTEMBER OKTOBER  
Zondag 1 Clubkampioenschappen  Dinsdag 1  
Maandag 2 Clubkampioenschappen Woensdag 2  
Dinsdag 3 Clubkampioenschappen Donderdag 3 NBVEBK 
Woensdag 4 Clubkampioenschappen Vrijdag 4 Najaarscompetitie 
Donderdag 5 Clubkampioenschappen Zaterdag   5 Najaarscompetitie  
Vrijdag 6 Clubkampioenschappen Zondag 6 Najaarscompetitie 
Zaterdag   7 Clubkampioenschappen Maandag 7  
Zondag 8 Clubkampioenschappen /Vrijwilligersdag Dinsdag 8  
Maandag 9  Woensdag 9  
Dinsdag 10  Donderdag 10 NBVEBK 
Woensdag 11  Vrijdag 11 Najaarscompetitie 
Donderdag 12  Zaterdag   12 Najaarscompetitie 
Vrijdag 13 Najaarscompetitie Zondag 13 Najaarscompetitie 
Zaterdag   14 Najaarscompetitie / Ladiesnight Maandag 14  
Zondag 15 Najaarscompetitie Dinsdag 15  
Maandag 16  Woensdag 16  
Dinsdag 17  Donderdag 17 NBVEBK 
Woensdag 18  Vrijdag 18 Najaarscompetitie 
Donderdag 19  Zaterdag   19 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Vrijdag 20  Zondag 20 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Zaterdag   21  Maandag 21 Open Herfst Jeugd Toernooi 
Zondag 22  Dinsdag 22  Open Herfst Jeugd Toernooi  
Maandag 23  Woensdag 23 Open Herfst Jeugd Toernooi 
Dinsdag 24  Donderdag 24 Open Herfst Jeugd Toernooi/ NBVEBK 
Woensdag 25  Vrijdag 25 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Donderdag 26  Zaterdag   26 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Vrijdag 27 Najaarscompetitie Zondag 27 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Zaterdag   28 Najaarscompetitie / Uiterste inleverdatum 

kopij KorianderMix 

Maandag 28  

Zondag 29 Najaarscompetitie Dinsdag 29  
Maandag 30  Woensdag 30  
   Donderdag 31 NBVEBK 
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NOVEMBER   DECEMBER       
Vrijdag 1 Klaverjassen   Najaarscompetitie(inhalen) Zondag 1  
Zaterdag   2 Najaarscompetitie(inhalen) Maandag 2  
Zondag 3 Najaarscompetitie(inhalen) Dinsdag 3  
Maandag 4  Woensdag 4  
Dinsdag 5  Donderdag 5 NBVEBK 
Woensdag 6  Vrijdag 6  
Donderdag 7 NBVEBK Zaterdag   7  
Vrijdag 8 Najaarscompetitie(inhalen) Zondag 8  
Zaterdag   9 Najaarscompetitie(inhalen) Maandag 9  
Zondag 10 Najaarscompetitie(inhalen) Dinsdag 10  
Maandag 11  Woensdag 11  
Dinsdag 12  Donderdag 12 NBVEBK 
Woensdag 13  Vrijdag 13 Klaverjassen 
Donderdag 14 NBVEBK Zaterdag   14  
Vrijdag 15 Klaverjassen    Najaarscompetitie(inhalen) Zondag 15  
Zaterdag   16 Najaarscompetitie(inhalen) Maandag 16  
Zondag 17 Pietendiplomatennis & pepernotentoernooi 

Najaarscompetitie(inhalen) 

Dinsdag 17  

Maandag 18  Woensdag 18  
Dinsdag 19  Donderdag 19 NBVEBK 
Woensdag 20  Vrijdag 20 Kerstbingo 

 
Donderdag 21 NBVEBK Zaterdag   21 Kerst-Klaverjassen 
Vrijdag 22  Zondag 22  
Zaterdag   23  Maandag 23  
Zondag 24  Dinsdag 24  
Maandag 25  Woensdag 25 1e Kerstdag 
Dinsdag 26 ALV Donderdag 26 2e Kerstdag 
Woensdag 27  Vrijdag 27  
Donderdag 28 NBVEBK Zaterdag   28  
Vrijdag 29  Zondag 29  
Zaterdag 30  Maandag 30  
   Dinsdag 31  

 

 

 

 


